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CIRCULAR Nº 18 de 12/05/2021  

 

GABINETE 
COMUNICADOS 
PROJETO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO FORMATIVO 
FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DE AGRUPAMENTO ESCOLAR (PCAE) – 
INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ DIA 14/05/2021 

A Diretoria de Ensino Região Leste 4, está constituindo a equipe de 
Professores(as) Coordenadores de Agrupamentos de Escolas – PCAE (os quais 
serão designados nos termos do artigo 2º da Resolução Seduc-3, de 11-1-2021), 
formada por profissionais do Quadro do Magistério da Rede Estadual, para 
atuarem nos postos de trabalho como Professores Coordenadores em 
agrupamentos de unidades escolares regulares, por meio do Acompanhamento 
Pedagógico Formativo das escolas da DER Leste 4. 
CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado com as orientações. 
 
PROFESSOR COORDENADOR DO NÚCLEO PEDAGÓGICO/2021 – INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS ATÉ 21/05  
 O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Leste 4, comunica a 
prorrogação das inscrições ao posto de trabalho na função de Professor 
Coordenador do Núcleo Pedagógico desta Diretoria de Ensino, de acordo com a 
Res. Seduc 3 de 11-01-2021.   
            As inscrições prorrogadas serão até o dia 21/05/2021, para as vagas de 
PCNP de Anos Iniciais, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Inglês) e 
Matemática. Todas as informações estão no edital, publicado no site da Diretoria 
(https://deleste4.educacao.sp.gov.br/) e também no site do Núcleo Pedagógico 
(https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4).   

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Núcleo Pedagógico da DER 
Leste 4 pelo site, e-mail ou telefone 2082-9752. 

 
 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/1_-_edital_pcae_maio_2021_.pdf
https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
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SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO PROJETOS DA PASTA 

A Comissão de Projetos da Pasta, disponibiliza Informativo nº 01/2021 com 
orientações pertinentes à atribuição dos professores PROATEC e PAC, bem como 
Link de pesquisa para realizar levantamento das vagas nas unidades escolares.  
 Disponibilidade PROATEC: https://forms.office.com/r/nmdxc8yeP5  
 Disponibilidade PAC: https://forms.office.com/r/2RYegWczzH 

CLIQUE AQUI para acessar o Informativo nº 01/2021 com as orientações. 
 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
DIVULGAÇÃO 
14ª ENCONTRO ISMART COM EDUCADORES – INSCRIÇÕES ATÉ 18/05 

Estão abertas as inscrições para o 14º Encontro Ismart com Educadores da 
Rede Pública! Este ano, vamos conversar sobre um tema muito importante no 
atual contexto: Altas Habilidades/Superdotação: identificação, desafios e práticas 
para o professor desenvolver estudantes do fundamental II no ensino remoto. 
Será uma semana de formação e inspiração, com 4 painéis, ao vivo, com nossos 
convidados! 

Para mais informações, acesse o site 
https://educadores.ismart.org.br/?utm_source=email&utm_medium=email&utm
_campaign=convite_secretaria_diretoria . 
CLIQUE AQUI para acessar o convite oficial – Encontro Educadores 2021. 
 
CURSO FÍSICA DE FRONTEIRA – INSCRIÇÕES ATÉ 16/05 

Entre os dias 24 e 28 maio de 2021, o ICTP-SAIFR fará uma programação 
especial para professores do ensino médio para comemorar um ano de 
programação do Física de Fronteira online e também a publicação do especial 
multimídia, Trajetória da Física de Partículas, produzido pelo ICTP-SAIFR e 
publicado em fevereiro. 

O curso Física de Fronteira - edição especial: Trajetória da Física de 
Partículas irá apresentar atividades que relacionam a Física de Partículas com o 
currículo do Ensino Médio, com propostas criativas e acessíveis para os 
professores realizarem em suas aulas, inclusive no período de ensino remoto. As 
atividades foram desenvolvidas pelo mundialmente reconhecido Perimeter 
Institute for Theoretical Physics (Canadá), traduzidas para o português pelo ICTP-
SAIFR. Além das atividades, os professores também participarão de uma sessão 
com o físico Rogério Rosenfeld (ICTP-SAIFR/IFT-UNESP), que foi consultor 
científico do especial multimídia. 

O curso será realizado via Zoom, entre 24 e 28 de maio, em duas turmas 
(uma no período da tarde, das 15h às 17h, e outra no período da noite, das 19h às 

https://forms.office.com/r/nmdxc8yeP5
https://forms.office.com/r/2RYegWczzH
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/2_informativo_pac-proatec_01_21.pdf
https://educadores.ismart.org.br/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=convite_secretaria_diretoria
https://educadores.ismart.org.br/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=convite_secretaria_diretoria
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/3_convite_encontro_educadores2021.png
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21h). Os participantes que realizarem as atividades propostas receberão um 
certificado de participação no fim do curso. 
 As inscrições são gratuitas, porém com vagas limitadas, e estão abertas até 
o dia 16 de maio. Mais informações e inscrições: http://outreach.ictp-
saifr.org/fronteira_particulas/.  
 
EDUCAÇÃO SP LANÇA GUIA PARA AUXILIAR PROFESSORES COM ESTRATÉGIAS 
VOLTADAS AO ENSINO HÍBRIDO 

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) lançou neste 
mês o ‘Guia Ensino Híbrido’, com sugestões para o atendimento de estudantes 
em regime de revezamento de aulas e atividades presencias e mediadas por 
tecnologia. O desenvolvimento deste material também contou com o apoio 
técnico da Associação Parceiros da Educação. 
 O ‘Guia Ensino Híbrido’ apresenta – em 4 passos – propostas e sugestões 
para fortalecer a interação entre professores e estudantes durante o 
revezamento e, formas de como o diretor e professor coordenador podem apoiar 
o professor em classe a planejar e implementar sua aula utilizando os 
instrumentos já disponibilizados pela Seduc-SP, como o Centro de Mídias SP 
(CMSP) e material Aprender Sempre, por exemplo. 

Acesse a notícia completa, assim como o Guia, em 
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/educacao-sp-lanca-guia-para-
auxiliar-professores-com-estrategias-voltadas-ao-ensino-hibrido/. 
  
CENTRO DE INOVAÇÃO DE SP TRAZ VARIEDADE DE TEMAS NA PROGRAMAÇÃO 
DO CENTRO DE MÍDIAS SP 

A diversidade e os muitos caminhos que a tecnologia nos proporciona são 
destaques na programação do Mão na Massa. Desenvolvido pelo Centro de 
Inovação da Educação Básica de São Paulo (CIEBP), o programa semanal vai ao ar 
toda terça-feira, às 13h, nos canais Gestão, Formação de Professores, Ensino 
Médio e Anos Finais. 

O Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo é um espaço que 
busca potencializar a criação, desenvolvimento, avaliação e a disponibilização de 
métodos, práticas e tecnologias para atender aos desafios da educação pública 
contemporânea.  
 A partir da fomentação de metodologias e processos e do acesso a 
diferentes ferramentas e recursos, o CIEBP promove e impulsiona a inovação, 
baseada em evidências e integrada às realidades escolares, para buscar 
oportunidades de geração de soluções à educação básica paulista. O 
agendamento para visitação está disponível pelo site 
www.centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br e pelo Whatsapp (11) 97544-5056. 
 
 

http://outreach.ictp-saifr.org/fronteira_particulas/
http://outreach.ictp-saifr.org/fronteira_particulas/
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/educacao-sp-lanca-guia-para-auxiliar-professores-com-estrategias-voltadas-ao-ensino-hibrido/
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/educacao-sp-lanca-guia-para-auxiliar-professores-com-estrategias-voltadas-ao-ensino-hibrido/
http://www.centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/
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OUTROS 
VAGAS DE PROFESSOR COORDENADOR 

EE PROFA. MARIA AUGUSTA DE ÁVILA 
A Direção da E.E. Prof.ª Maria Augusta de Ávila informa que há uma vaga 

para Professor Coordenador – Anos Finais e Médio no período da manhã. Os 
interessados deverão entrar em contato com a unidade escolar nos telefones 
2217.0188/2742.8523 e enviar proposta de trabalho, até o dia 14/05/2021, para o 
e-mail e002616a@educacao.sp.gov.br. 
 
 
 
 

Luís Alberto Alves 
Dirigente Regional de Ensino 

mailto:e002616a@educacao.sp.gov.br

